Plánský měsíčník
Ročník 2003
Číslo 2

Zprávy z města
Čtvrté jednání Zastupitelstva Města Planá se konalo až po naší uzávěrce.
Hlavním bodem programu mělo být schválení městského rozpočtu na rok 2003
(jeho návrh byl vyvěšen na úřední desce a uvádíme jej dále v textu). Usnesení
zveřejníme v dalším čísle PM.
Páté jednání se připravuje na středu 5.března 2003.

Služby zubařů o víkendech
Ordinace jsou otevřeny od 8 do 12 h.
1.a 2.2.2003

p.dr. Mácová, Poliklinika Bor

8.2. a 9.2.2003 p.dr. Procházka, Poliklinika Bor
15.a 16.2.2003 p.dr. Staňková, Zubní ordinace Přimda
22. a 23.2.2003 p.dr. Báčová, Tachov, Hradební 80
1. a 2.3.2003

p.dr. Bočková, Poliklinika Tachov

MP ČSBS o své činnosti
V polovině prosince 2002 se za účasti 11 členů (z 23) a starosty p.ing. Karla
Vrzaly konala tradiční výroční členská schůze organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu. Předseda bratr Frančík zhodnotil práci organizace v tomto roce.
Jádrem práce organizace je práce se členy, kteří všichni mají své neblahé
zkušenosti s fašismem. Od toho se odvíjí činnost organizace, která se zaměřuje na
účast při vzpomínkových akcích u památníků obětem bojů za svobodu našeho
národa (v květnu a v listopadu u nás) a akcím u památníků obětem fašismu v SRN
(Aue v září). Největší akcí je tradiční vzpomínkový akt na Pístově, kde jsou
uloženy ostatky obětí pochodu smrti z května 1945. Této akce se pravidelně
zúčastňují i občané našeho města a členové naší družební organizace z Aue v SRN.
Vedle této nejvíce veřejnosti viditelné činnosti se uskutečňuje řada dalších
akcí. Organizace finančně přispěla na obnovu povodněmi poškozeného památníku
v Terezíně. Jsou navštěvováni nemocní členové, nezapomíná se na gratulace při
jubileích. Pozornost je věnována spolupráci se školami, které dostávají svazový
časopis Národní osvobození. Je vedena kronika. Spolupracujeme s vyššími orgány,
jsou zabezpečovány oprávněné a nárokové požitky členům.
Vážíme si toho, že vedení města Planá pečuje o památníky obětem a
zajišťuje jejich obnovu, finančně přispívá na činnost organizace. Starosta našeho

města nikdy neodmítne účast na akcích svazu. I nadále budeme bdít nad
vzpomínkou na oběti útisku našeho národa a všech obětí fašismu. Budeme rádi,
vážení čtenáři, když se k nám alespoň účastí na našich akcích připojíte.
Členové MO Českého svazu bojovníků za svobodu

Zápis do prvních tříd v Plané
Zápis do prvních tříd na obou základních školách v Plané se bude konat ve
čtvrtek 6. února 2003 od 14.00 do 18.00 hod. Rodiče nezapomenou přinést na zápis
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Vracíme se k „vánočnímu bazaru“
V lednu přišel na Dům dětí a mládeže v Plané dopis od ředitele ZŠ v Kolinci
u Sušice, která byla postižena srpnovými povodněmi, a na jejíž účet byl zaslán
výtěžek z vánočního bazaru pořádaného DDM. Pan ředitel informoval o rozsahu
škod na budově a majetku školy a o jejich odstraňování. Část dopisu citujeme: „Na
zajištění oprav se podařilo získat finanční prostředky z darů jednotlivců, firem a
nadací. Váš dar byl jedním z nich. Velice si vážíme Vaší pomoci, jsme mile a
příjemně překvapeni, že jsou i v dnešní době lidé, kteří chtějí pomáhat potřebným a
umí rozdávat ze svého.“
Toto poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli (psali jsme o ní v PM
1/2003).

Změna názvu - Svaz tělesně postižených v ČR
Z důvodu ukončení činnosti Sdružení zdravotně postižených v ČR k
31.12.2002 skončila právně i naše smíšená organizace v Plané.
Na prosincové výroční schůzi členové SZP odhlasovali převod naší
organizace do Svazu tělesně postižených v ČR, což bylo také výborem k 1.1. 2003
provedeno. Pro členy se tímto aktem nic nemění, pouze jim budou v průběhu roku
vyměněny členské průkazy. Také výbor bude pracovat i nadále ve prospěch všech
zdravotně postižených v Plané, kterým přejeme v roce 2003 zlepšení zdraví a
veselou mysl.
O. Seemannová

Regenerace sídlišť
Občané se mohou seznámit se studií regenerace sídlišť ve Fučíkově a
Bohušově ulici 10. a 17. února v 16 h v zasedací síni na radnici.

Upozornění pro bruslicí veřejnost
Tělovýchovná jednota Sokol Planá upozorňuje sportovní veřejnost, hlavně
mládež, aby v zájmu zachování provozuschopnosti ledové plochy na přírodním
kluzišti dbala pokynů p.Laurenčíka, který byl pověřen organizací bruslení.

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zák. č. 106/9 Sb. za rok 2002
Zpráva je zpracována v souladu s § 18 uvedeného zákona.
a) počet podaných žádostí:

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí rozsudku soudu:

odpadá

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona:

odpadá

e) přijaté úhrady dle § 17 zák. č. 106/99 Sb.:

0

Tato zpráva se zveřejňuje na úřední desce Městského úřadu Planá, na
oficiální internetové stránce www.muplana.cz a v Plánském měsíčníku č. 2/2003.
Planá 15.1.2003
Michaela Mertlová, tajemnice MěÚ Planá

Dům s pečovatelskou službou
V březnu letošního roku byla zahájena výstavba domu s pečovatelskou
službou ve Smetanově ulici. V této době mělo naše město od státu pouze ústní
příslib finanční dotace na tento dům. Přesto byla stavba zahájena. Bylo v tom určité
riziko, protože pokud by město dotaci nakonec nedostalo, těžko by stavbu mohlo
financovat ze svého rozpočtu, protože má řadu jiných finančně náročných úkolů.
Celková předpokládaná cena stavby je 49 mil. Kč. Dotace činí 36,4 mil. Kč.
Stavba ovšem byla v březnu zahájena, aby mohla být tuto zimu pod střechou
a aby mohly být prováděny vnitřní práce. Může tak být dokončena ještě
letos.Riziko se vyplatilo. Dotace byla skutečně státem poskytnuta. Její písemné
potvrzení došlo v srpnu.
Stavba se podle projektu skládá ze tří budov na sebe navazujících a
vzájemně propojených. V obou krajních budou byty, v prostřední bude zázemí se
společenskou místností a prostory pro pečovatelskou službu. Bytů bude v domě
celkem 52. V půdních prostorech bude možno případně v budoucnu vybudovat
ještě dalších 6 bytů.
Stavbu provádí firma BKV, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Práce
pokračuje podle harmonogramu.

V současné době je již jedna z budov (bytová) pod střechou. Uvnitř je
temperována a firma může provádět vnitřní práce.
Ing.Karel Vrzala, starosta

Jednání o nemocnici
Že je v plánské nemocnici od srpna loňského roku utlumována lékařská péče
a že v současné době nemocnice prakticky nefunguje (lůžková oddělení jsou
uzavřena a fungují jen některé ambulance), to všichni víme. Všichni si také jistě
přejeme, aby se její činnost opět rozběhla a aby zde byla poskytována potřebná
lékařská péče. Tři střediska rychlé záchranné služby na okrese nemocnici rozhodně
nemohou nahradit.
Znovu připomínám, že nemocnice nikdy nepatřila našemu městu, ale vždy
byla státním zdravotnickým zařízením, které spravoval okresní úřad.
Od 1.1.2003 převzal plánskou nemocnici stejně jako ostatní okresní
nemocnice v kraji od státu Plzeňský kraj. Podle zákona převzal současně i veškeré
dluhy těchto nemocnic. Celková výše těchto dluhů údajně činí 250 mil. Kč, z toho
dluhy plánské nemocnice mají činit 120 mil. Kč. Protože obdobná situace je i
v jiných krajích, chtějí se údajně kraje bránit stížností k ústavnímu soudu. Chtějí,
aby dluhy, které nezavinily, zůstaly státu.
Já a další starostové okresu Tachov jsme se shodli na tom, že je třeba
podpořit každou reálnou snahu o obnovení činnosti nemocnice. Již v loňském roce
jsme s různými institucemi v tomto směru jednali, ale požadovaných výsledků
nebylo dosaženo. Ministerstvo zdravotnictví neplnilo své sliby, Okresní úřad
Tachov jen čekal, až nemocnici převezme kraj a krajské orgány zase nemohly nic
dělat, dokud nemocnici od státu nepřevezmou. Ani u současného ředitele
nemocnice Ing. Kosturika jsem nepostřehl žádnou aktivitu, která by směřovala
k zachování chodu nemocnice. Naopak ředitel její činnost postupně utlumuje. Po
převzetí nemocnice krajem nebylo také zatím nic konkrétního ve vztahu
k nemocnici uděláno. Pouze bylo řečeno, že se uvažuje o podání návrhu na
prohlášení konkurzu. Konkurz by ovšem samozřejmě nemusel znamenat likvidaci
zdravotnictví v nemocnici. Znamenal by v podstatě prodej majetku nemocnice
prostřednictvím správce konkurzní podstaty a z výtěžku likvidaci dluhů. Pokud by
se našel kupec, který by měl zájem o provozování lékařské péče v nemocnici
v běžném rozsahu, byla by to vlastně záchrana. Konkurzní řízení ale bývá
zdlouhavé, takže tato „záchrana“ by nepřišla rozhodně okamžitě.
Na den 17.12.2002 jsem pozval na Městský úřad do Plané všechny starosty
okresu Tachov, abychom se situací nemocnice zabývali. Na jednání nám přednesl
bývalý ředitel nemocnice ing. Vadlejch projekt, který nabízí její krizový štáb
tvořený skupinou zaměstnanců nemocnice. Podle projektu by nemocnice měla být
převedena za symbolickou cenu na nově založenou akciovou společnost. Akciová
společnost by převzala i všechny dluhy nemocnice. Údajně existuje investor, který
je ochoten dluhy zaplatit a financovat i další aktivity nemocnice. Projekt počítá se

zachováním nemocnice ve všech oborech, které zde dříve byly, pouze v rámci
ekonomiky počítá s restrukturalizací. Návrh byl předložen i krajským orgánům
Plzeňského kraje i ministerstvu zdravotnictví.
Krajské orgány se k němu zatím nevyjádřily. Pokud by s prodejem
souhlasily, musely by k převodu majetku žádat o souhlas ministerstva
zdravotnictví.
Další schůzka starostů byla svolána na Městský úřad v Plané dne 6.1.2003.
Zde jsme sestavili prohlášení měst a obcí okresu Tachov, kterým vyzýváme
současného zřizovatele (kraj) k urychlenému přijetí konkrétních opatření
k obnovení činnosti nemocnice. Prohlášení bude předkládáno zastupitelstvům obcí
ke schválení.
K obnovení činnosti nemocnice se nabízejí i jiná řešení. Jedním z nich je
pronajmout komplex nemocnice subjektu, který by zde provozoval nemocniční
služby na vlastní účet. Dluhy plánské nemocnice by se ho nedotkly. O této
možnosti jsem jednal s ředitelem nemocnice ve Stodě. Ředitel nebyl proti tomuto
řešení. Problém je ale v tom, že kraj odvolává v současné době všechny ředitele
okresních nemocnic a stodského již také odvolal nebo v nejbližší době odvolá.
Přitom stodská nemocnice je jako jediná z celého kraje bez dluhů. Ředitel se proto
cítí odvoláním dotčen a jak říká, do konkursu na místo ředitele, který má být
následně vyhlášen, se nepřihlásí.
Další možností řešení situace by bylo založit sdružení obcí, které by si
nemocnici pronajalo od kraje a začalo by nemocnici provozovat samo. Přitom by
nepřevzalo dluhy nemocnice. Také by mohlo v nejhorším případě koupit nemocnici
za symbolickou cenu a převzít ji i s dluhy. Samozřejmě, že tato řešení by musela
být napřed schválena zastupitelstvy obcí.
O využití jedné z budov nemocnice se také zajímala firma Carvac, která již
provozuje v Chebu a v Aši nemocnici následné lékařské péče a má zájem ji
provozovat i v Plané.
Ing.Karel Vrzala, starosta

Kulturní nabídka
Městské kulturní středisko připravilo na měsíc únor 2003:
5.2. Zájezd do divadla v Mariánských Lázních na komedii „Pepino“. Hraje
Divadelní společnost J. Dvořáka. Cena vstupenky s dopravou 240 Kč. Odjezd
autobusu z AN Planá v 18.50 h , z Luční ul. v 18.55 h.
11.2. Přednáška ing. P. Bořila na téma Moravskoslezské rozhledny
doplněná diapozitivy. Sál MěKS Planá, začátek v 19.00 hod. Jednotné vstupné 20
Kč.
15.2. Vystoupení brněnské folkové a country skupiny „Poutníci“. Skupina
založená v roce 1970 Robertem Křesťanem a Františkem Linhárkem si udržela
vysokou profesionální úroveň i po odchodu těchto zakladatelů a v roce 1998 byli

Poutníci oceněni Americkou společností za nejlepší neamerickou bluegrassovou
desku roku. Kino Planá, začátek v 19.30 h, vstupné 80 Kč. Předprodej na MěKS
Planá, tel.374 794 223.
16.2. Zájezd do divadla v Mar. Lázních na abonentní představení
„Divadelní komedie“. Odjezd autobusu v 18.50 h z AN Planá, v 18.55 h z Luční
ul.
28.2. Zájezd do divadla v Plzni na abonentní představení „Hamlet“ W.
Shakespeara (VD). Odjezd autobusu v 17.20 h z Luční ul., v 17.30 h z AN Planá.

Dům dětí a mládeže při ZŠ Planá náměstí informuje:


zájemci o koupání a plavání mohou využít autobus.zájezdu do bazénu
v Mar.Lázních ve volném dnu pololetních prázdnin v pátek 31.ledna 2003

dětský maškarní karneval se uskuteční v neděli 2.února od 14 h v aule ZŠ
náměstí.Na organizaci se bude podílet také Dámský klub při MěKS a členky Klubu důchodců.

kroužek florballu (od pololetí ved.p.Št. Laurenčík) trénuje kromě úterý
v tělocvičně ZŠ Na Valech také ve čtvrtek od 14 h v tělocvičně ZŠ náměstí ( možnost pro děti,
kterým končí vyučování dříve).


schůzka předškolních dětí - zájemců o výuku cizího jazyka - v doprovodu
některého rodiče začíná v úterý 4. února v 15.30 h na klubovně DDM. Vezměte si přezůvky.

kroužek tenisu pro začátečníky zahajuje činnost v úterý 4.února od 16.30 h
v aule ZŠ náměstí. Dalším tréninkovým dnem bude sobota od 9 do 11 h.Podrobnější pokyny
obdrží přihlášení písemně.


míčový víceboj připravený v tělocvičně ZŠ náměstí pro příchozí v rámci
mimoškolních aktivit vyhrála Jana Vašíčková ze 7.B nám., z chlapců David Žipaj z 5.B stejné
školy.

pohádkové představení „O čaroději Matlafouskovi“ v provedení divadélka
OKÝNKO z Č.Budějovic shlédly děti z mateřských škol v Plané a z Chod.Plané a všechny
odcházely Matlafouskem okouzleny.

Připravujeme v měsíci únoru 2003:
2. neděle Dětský maškarní karneval od 14 h v aule ZŠ nám. Masky
vstup zdarma,děti 10 Kč, dospělí 30 Kč.
7. pátek netradiční sporty od 14 h v tělocvičně ZŠ nám. Hra v koule,
kladina, líný tenis, přehazovaná, šplh
14. pátek hokejové utkání od 14 h na zimním stadionu pro příchozí
Jarní prázdniny s „DOMEČKEM“
Po 17.2. dopoledne pro předškoláky od 9.30 na klubovně DDM, odpoledne
šachy, člověče nezlob se …
od 14 h na klubovně DDM

Út
zájemce

18.2. dopoledne s míčem od 9 h v tělocvičně ZŠ nám.pro všechny

St 19.2. stolní tenis od 9 h v aule ZŠ náměstí pro všechny věkové kategorie
Čt 20.2. den s florbalem v aule, od 9.30 h žactvo do 6.tř.včetně, od 13.30
h žactvo 7.-9.tř.
Pá 21.2. odpoledne s počítačem od 14 – 18 h v učebně VT na SOU Planá
Upozornění: - do klubovny si vezměte přezůvky, ke sport.činnosti vhodnou
obuv a oblečení
- když počasí umožní využít kluziště, bude program doplněn či
pozměněn
- pro nečleny kroužků DDM činí poplatek za účast na programu
5 Kč.
Další informace :http://ddmplana.west-info.cz

Návrh rozpočtu na rok 2003
Nabídka
Město Planá prodá 3 plechové šatní skříňky (zánovní). Zájemci se mohou
obrátit na p. Kulu, poliklinika Planá, č.tel. 374 794 014.

Inzerát
Solárium - café v Plané na náměstí Svobody 16 Vám nabízí příjemné
posezení v novém prostředí kavárny s dětským koutkem. Dále nabízíme nejen
opálení v našem Turbo soláriu, ale i zkrášlení Vašeho účesu v novém kadeřnictví.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vchod z Masné ulice proti restauraci Květinka.
Otevřeno PO-PÁ od 9 do 21 h, v SO a NE od 13 do 21 h. Informace a objednávky
na tel.č. 737/619 098.

Inzerát
Videopůjčovna, Sazka, dobíjení telefonů – můžete nás navštívit každý den
v podchodu budovy u p. Ansla (hračky, textil). Zde se sází hra Keno, Sportka, nově
kurzové sázky, dobíjení telefonů Pegas a Eurotel.
Nové videokazety – 40 dnů a 40 nocí, Legenda o červeném draku, Blade II,
Vzorec pro vraždu, Polibek draka, Dost, Nevěrná, Sedmý hřích, Muži v černém II,
Holka jako lusk, Ve jménu Angela D – Tox, Spider-man, Příšerky S.R.O.. Všechny
novinky 30 Kč, třetí kazeta zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu. Videopůjčovna Jeřábek.

Inzerát
Duo levný textil – Vás zve do nově otevřené prodejny. Nabízíme elegantní,
originální, lacinou módu pro všechny věkové kategorie. Najdete nás na náměstí
Svobody čp. 11 (Bylinářství Alchemilla). Prodej zahájen dne 17.2.2003. Otevřeno
PO – PÁ 9 – 12 h, 13 – 17 h,
SO 9 – 12 hod.

Poděkování
Vzhledem k tomu, že kulturní středisko v roce 2002 neuspořádalo tradiční
vánoční výstavu, rozhodla jsem se s několika nadšenci výstavu uskutečnit
vlastními silami.
Děkuji tedy touto cestou všem, kteří se na výstavě podíleli svými výrobky,
p.Neubergové a p. Říhové děkuji za spolupráci a samozřejmě děkuji všem, kteří na
výstavu přišli.
Na závěr děkuji manželům Sovkovým za zapůjčení výstavních prostor.
Lenka Vivodíková

Inzerát
Rychlokurz německého jazyka pro dospělé, první setkání v úterý 4.2.2003
v Domě dětí a mládeže v Plané. Informace na telefonu : 608 024 763

Inzerát
Oděvy Pasáž Planá, nám. Svobody 15 – Likvidace prodejny – Totální
výprodej. Změna pracovní doby od února: Po-Pá 15-17 h, So 9-11 h.

Inzerát
Soudní překlady a tlumočení – německý jazyk. I. Zahálková, tel. : 605/113
787.

Inzerát
Prodám zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii (pod benzinou). Cena
dohodou. Informace večer na tel.č. 374 793 116.

Inzerát
DIANA Mrázek – prodává od 7.1.2003 každé druhé úterý (sudý týden)
v uličce u OD.

Program kina na měsíc únor 2003
Od února se částečně mění hrací profil kina. Představení filmového klubu se
přesouvají na čtvrtek a rozšiřuje se páteční odpolední promítání pro dětské diváky.
3.února

USA

Pluto Nash

Eddie Murphy se v nové akční sci-fi komedii režiséra Rona Underwooda
snaží vyčistit Měsíc a hlavně svůj noční klub od mafie.
4.- 5.února

USA

Halloween: Zmrtvýchvstání

Setnutí hlavy Michaelu Myersovi v minulé části hororové série byl optický
klam. Myers žije a oběti mu samy lezou do náruče! Šest studentů se rozhodne v
rámci hry, která má běžet on-line na internetu, strávit halloweenskou noc v rodném
domě masového vraha... Novou myersovskou zabíječku režíroval Rick Rosenthal.
6.února

Francie,Španělsko

Erasmus a spol.

Režisér a scenárista Cédric Klapisch se rozhodl své šťavnaté zkušenosti ze
studijního programu Erasmus, v rámci něhož se pořádají výměny studentů po celé
Evropě, zúročit ve filmu. Pařížan Xavier se díky programu ocitne v Barceloně. Byť
se mu to zpočátku nezdá, zažije nejlepší chvíle v životě. Film si letos z Karlových
Varů odvezl Cenu diváků.
10.února

USA

Poslední loupež

Na prvním místě žebříčku preferencí Joea Moorea (Gene Hackman) je
momentálně důchod. Jenomže jednou zachytí starého mistra zločinu při práci
kamera a nezbývá než pod tlakem okolností udělat pro překupníka Bergmana
(DeVito) ještě jednu velkou akci. Zlodějský thriller napsal i zrežíroval David
Mamet.
11.-12.února

USA

Jsem agent

Ze speciálního agenta Alexe Scotta (Owen Wilson) a světového šampióna
střední váhy Kelly Robinsona (Eddie Murphy) je k jejich nevelkému nadšení
vytvořeno duo, které má za úkol získat zpět nejnovější a nejmodernější americké
průzkumné letadlo Switchblade. Prototyp letadla padl do rukou zločinného
překupníka zbraní Arnolda Gundarse (Malcolm McDowell) a ten jej plánuje prodat
majetnému teroristovi, který má přístup k jaderným hlavicím. Když se americké
vládě nedaří získat letadlo běžnými způsoby, požádá prezident Robinsona, aby
poskytnul agentu Scottovi civilní krytí, aby tak oba dohromady mohli najít tajné
letadlo dříve, než jej teroristé promění v zařízení k přenosu zbraní hromadného
ničení.

13.února

USA

Moje tlustá řecká svatba

Na scenáristce Nie Vardalosové zanechala její vlastní svatba tak hluboké
následky, že o ní napsala divadelní hru. Manželé Rita Wilsonová a Tom Hanks byli
představením nadšeni a rozhodli se zprodukovat film - komedii o tom, že s
cizokrajnou nevěstou si berete i její rodinu a tradice. Nia nejen že napsala scénář,
ale zahrála si i hlavní roli.
17.- 18.února USA

Road to Perdition

Extrémní situace často bývají katalyzátorem vztahů. Kriminální drama
režiséra Sama Mendese (Americká krása) a scenáristy Davida Selfa staví do
nepřízně osudu otce (Tom Hanks) a syna (Tyler Hoechlin). Možná vás překvapí, že
si slušňák Hanks zahrál nájemného vraha. V úloze mafiánského bosse Rooneyho
září Paul Newman a Oscaři se chvějí.
19.- 20.února USA

K-19: Stroj na smrt

Vrcholí studená válka. Ruský kapitán Vostrikov (Harrison Ford) má od
kapitána Polenina (Liam Neeson) převzít velení jaderné ponorky K-19 a rychle ji
vypravit na první misi. Nukleární zařízení se porouchá a osud miliard lidí je v
rukou několika námořníků... Předloha k thrilleru Kathryn Bigelowové byla napsána
podle skutečné události.
24.- 25.února ČR

Smradi

Scénář, který napsala Tereza Boučková na základě své autobiografické knihy
Indiánský běh, je ze života. A film režiséra Zdeňka Tyce (např. Žiletky) tu
životnost neztratil. Rodiče dvou nevlastních a jednoho vlastního "smrada", kteří se
musejí dnes a denně setkávat s rasismem, skvěle zahráli Petra Špalková a Ivan
Trojan
26.- 27. února

USA

Dnes neumírej

Nejnovější mise Jamese Bonda začíná v demilitarizované zóně mezi Severní
a Jižní Koreou. Film začíná atraktivní honičkou vznášedel nad zaminovaným
polem - nepřetržitá akce až do konečných titulků. Z Hong Kongu přes Kubu do
Londýna. Bond krouží po světě, aby odhalil zrádce, a aby zabránil válce
katastrofických rozměrů. Setká se s Jinx a s Mirandou Frostovou. Při napínavém
pronásledování megalomanského Gustava Gravese a jeho nelítostného pobočníka
Zaa se Bond dostane na Island do Gravesova ledového paláce. Tam pozná novou,
technicky špičkovou zbraň. Film dospěje k nezapomenutelnému závěru - návrat do
Koreje, kde to všechno začalo.

Kino DĚTÍ:

Pátek 7.února v 17.30 h ČR

Šiju, šiju pohádku

Pásmo pohádek pro malé i velké
Pátek 14.února v 17.30 h ČR

Ať žijí duchové!

Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou
do boje proti některým dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad v
zemědělský objekt.
Pátek 21.února v 17.30 h ČR

Létající koberec

Pohádky, které patří všem dětem
Pátek 28.února v 17.30 h

ČR

Pohádka o Honzíčkovi a Mařence

Pohádka od Karla Zemana
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